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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Di dalam bab ini, peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan regresi 

cox proportional hazard pada kasus data pasien penyakit stroke non hemoragik di 

RSUD Salatiga, Jawa Tengah sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik. Untuk 

perhitungan estimasi parameter regresi cox proportional hazard ini sendiri 

menggunakan metode partial likelihood breslow, efron, dan exact. Dijelaskan juga 

mengenai penggunaan nilai AIC dan loglikelihood  yang berfungsi untuk menentukan 

manakah persamaan cox yang terbaik antara metode breslow, efron, dan exact. 

 

5.1  Deskripsi Data  

Data dalam penelitian ini adalah data lama waktu rawat inap pasien stroke non 

hemoragik yang diperoleh dari hasil rekam medis RSUD Salatiga, Jawa Tengah pada 

tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data pasien stroke non hemoragik yang 

dirawat inap di RSUD Salatiga, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini yang menjadi 

failure event dalam analisis survival kasus lama waktu rawat inap pasien stroke non 

hemoragik adalah kejadian ketika pasien mengalami kondisi membaik. Untuk 

penyensorannya datanya menggunakan sensor kanan (right censor). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi Lama rawat inap, Jenis kelamin, Tekanan 

Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, dan Usia.   

5.1.1 Lama Rawat Inap 

Data mengenai lama rawat inap pasien dihitung berdasarakan tanggal masuk 

dan keluar pasien dari rumah sakit dengan satuan hari. Berikut adalah perbandingan 

lama rawat inap pasien dirumah sakit. 
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Gambar 5.1 Grafik Distribusi Lama Rawat Inap Pasien Stroke Non   

Hemoragik di RSUD Salatiga, Jawa Tengah 

     Lama waktu rawat inap pasien dihitung sejak tanggal masuk dan keluar pasien 

dari rumah sakit dengan satuan hari. Berdasarkan gambar 5.1 diatas dapat diketahui 

bahwa pasien rawat inap stroke non hemoragik paling lama yaitu 21 hari sebanyak 1 

orang pasien, sedangkan rawat inap pasien tercepat yaitu 1 hari sebanyak 3 orang 

pasien. Lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik dengan jumlah pasien 

terbanyak yaitu  28 orang pasien yang dirawat inap selama 4 hari.  

5.1.2 Jenis Kelamin 

 

           Gambar 5.2 Grafik Distribusi Jenis Kelamin Pasien Rawat Inap Stroke Non 

Hemoragik di RSUD Salatiga, Jawa Tengah 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa pasien stroke non hemoragik dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 79 orang dan pasien yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 78 orang. Dari tabel jumlah pasien stroke non hemoragik menunjukkan 

bahwa lebih banyak menyerang pasien berjenis kelamin permepuan daripada laki-laki. 

5.1.3 Usia 

Variabel usia merupakan usia pasien individu mulai sejak lahir hingga sampai 

ulang tahun terakhir dengan satuan tahun. Usia merupakan variabel yang memudahkan 

dalam penelitian untuk mengetahui terlebih dahulu  mayoritas pasien dengan rentang 

usia berapakah yang menderita stroke non hemoragik di RSUD Salatiga, Jawa Tenagh. 

Usia pasien stroke non hemoragik yang dirawat inap termuda diketahui yaitu berusia 

35 tahun dan tertua berusia 100 tahun. Berikut ini hasil perbandingan usia pasien 

dirumah sakit. 

  

Gambar 5.3 Grafik Distribusi Pasien Rawat Inap Stroke Non Hemoragik 

Berdasarkan Usia di RSUD Salatiga, Jawa Tengah 

Berdasarkan gambar 5.3 dapat dilihat bahwa usia pasien stroke non hemoragik 

di RSUD Salatiga, Jawa Tengah terbanyak pada usia lebih dari 71 tahun, hal ini juga 

merupakan faktor risiko stroke non hemoragik dimana semakin meningkatnya umur 

seseorang maka resiko untuk terkena stroke non hemoragik juga semakin meningkat.   

5.1.4 Perokok 

Merokok merupakan salah satu faktor risiko eksternal yang membuat 

seseorang rentan terhadap serangan stroke non hemoragik. Berikut adalah 

perbandingan antara pasien perokok dengan pasien tidak perokok. 



37 
 

 
 

 

   Gambar 5.4 Grafik Distribusi Pasien Rawat Inap Stroke Non Hemoragik dengan  

Kondisi Perokok dan Tidak Perokok di RSUD Salatiga, Jawa Tengah 

Berdasarkan gambar 5.4 dapat dilihat bahwa dari keseluruhan pasien stroke 

non hemoragik yang tidak perokok lebih banyak yaitu berjumlah 133 pasien dan 

yang seorang perokok berjumlah 24 pasien. Dapat disimpulkan bahwa pasien yang 

tidak perokok lebih banyak dari pada pasien perokok. 

 

5.2  Pendekatan Regresi Cox PH menggunakan Estimasi Parameter Breslow 

Partial Likelihood  

Pendekatan metode breslow merupakan metode paling sederhana dibandingkan 

dengan metode ties lainnya, selain itu metode ini memberikan hasil estimasi yang baik 

pada data kejadian ties dengan ukuran kecil. 

5.2.1 Estimasi Parameter Regresi Cox PH dengan Metode Breslow  

Hasil estimasi parameter regresi cox menggunakan metode breslow berdasarkan 

perhitungan dengan Sofaware Rstudio sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Hasil estimasi parameter regresi Cox PH metode Breslow 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

X1(Perempuan) -0.05720 0.94440 0.19865 -0.29 0.773 Gagal Tolak H0 

X2(tidak) 0.23225 1.26144 0.30309 0.77 0.444 Gagal Tolak H0 

X3 0.00110 1.00110 0.00396 0.28 0.781 Gagal Tolak H0 

X4 0.00232 1.00232 0.00548 0.42 0.672 Gagal Tolak H0 

X5 -0.00512 0.99489 0.00218 -2.35 0.019 Tolak H0 

X6 -0.00440 0.99561 0.00269 -1.63 0.103 Gagal Tolak H0 
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X7 -0.00291 0.99709 0.00146 -2.00 0.045 Tolak H0 

X8 -0.00945 0.99060 0.00767 -1.23 0.218 Gagal Tolak H0 

 

Berdasarkan hasil estimasi parameter regresi cox pada Tabel 5.1 dengan 

diasumsikan semua variabel independen berpengaruh terhadap model, maka semua 

variabel dimasukan pada persamaan umum regresi cox sehingga estimasi regresi cox 

proportional hazard dengan metode breslow dapat dituliskan sebagai berikut :  

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0,05720𝑋1(𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛) + 0,23225𝑋2(𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘) + 0,00110𝑋3 +

0,00232𝑋4 − 0,00512𝑋5 − 0,00440𝑋6 − 0,00291𝑋7 − 0,00945𝑋8)      (5.1)                                   

Berdasarkan persamaan (5.1), maka langkah selanjutnya adalah menentukan 

model akhir yang dilakukan dengan eliminasi backward dengan kriteria AIC untuk 

mendapatkan model terbaik dengan semua variabel independen berpengaruh terhadap 

lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik secara parsial.  Berdasarkan 

perhitungan software R maka diperoleh persamaan model terbaik sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Hasil Terbaik Estimasi Parameter Regresi Cox PH Metode Breslow 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

X5 -0.005068 0.994944 0.002189 -2.315 0.0206 Tolak H0 

X6 -0.003801 0.996206 0.002648 -1.435 0.1512 Gagal Tolak H0 

X7 -0.002783 0.997221 0.001448 -1.922 0.0546 Gagal Tolak H0 

X8 -0.011772 0.988297 0.007285 -1.616 0.1061 Gagal Tolak H0 

Setelah dilakukan eliminasi, maka didapatkan persamaan model terbaik yang 

dapat menggambarkan hubungan antara waktu survival dengan beberapa variabel 

independen secara tepat yang berdasarkan pada nilai AIC dengan melihat nilai AIC 

terkecil pada hasil berikut: 

              Tabel 5.3 Hasil Nilai AIC dengan Metode Breslow 

  Variabel Nilai AIC 

Jenis Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah 

Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 

1076.004 
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Jenis Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Diastolik, Kolesterol 

Total, LDL, GDS, Usia 

1074.086 

Perokok, Tekanan Darah Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, 

Usia 

1072.197 

Tekanan Darah Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 1070.838 

 Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 1069.731 

 Kolesterol Total, LDL, GDS 1069.777 

Kolesterol Total, LDL 1070.223 

Kolesterol Total 1071.816 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode 

Breslow, model terbaik terdiri dari variabel Kolesterol Total, LDL, GDS, dan Usia. 

Secara parsial variabel Jenis Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan 

Darah Diastolik tidak berpengaruh terhadap lama waktu rawat inap pasien stroke non 

hemoragik yang dijelaskan pada persamaan regresi cox proportional hazard akhir 

sebagai berikut : 

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0,005068𝑋5 − 0,003801𝑋6 − 0,002783𝑋7 − 0,011772𝑋8) (5.2)           

5.2.2 Pengujian Keberartian Parameter Regresi Cox PH dengan Metode 

Breslow 

Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi memiliki peubah penjelas yang 

berpengaruh secara nyata terhadap variabel respon, maka dilakukan uji kontribusi 

peubah, yang meliputi pengujian berikut ini : 

1. Uji Serentak 

Ketika semua peubah penjelas diuji secara bersama-sama, untuk mengetahui 

apakah semua variabel penjelas yang masuk model berpengaruh terhadap variabel 

respon. Pengujian serentak menggunakan likelihood ratio yang statistik ujinya 

mengikuti distribusi chi-square, berikut rangkaian pengujianya: 
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i) Hipotesis  

𝐻0   : 𝛽5 = 𝛽6 = 𝛽7 = 𝛽8 = 0 (Variabel  independen tidak berpengaruh terhadap 

model).  

𝐻1  : 𝛽𝑖≠0, dengan 𝑖=5,6,7,8 (Minimal ada satu variabel independen 

berpengaruh terhadap model).  

ii) Taraf Signifikansi  

  𝛼 : 5% = 0,05  

iii)  Statistik Uji 

   p-value = 0.04103 

 𝐺 = −2[𝑙𝑛 𝐿𝑅 − 𝑙𝑛 𝐿𝑓] 

     = −2[−535.8479 − (−530.8655)] 

     = 9,9648 

iv) Daerah Kritis 

 Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau G ≥ 𝑥0,05; 4
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software RStudio diperoleh 

nilai likelihood ratio (G) sebesar 9,9648 dan nilai p-value = 0,04103, 

sementara nilai 𝑥0,05; 4
2  pada tabel distribusi chi-kuadrat diperoleh sebesar 

9,488. Dengan demikian, nilai 𝐺= 9,9648 < 𝑥0,05; 8
2  dan p-value 0,04103< 𝛼 

= 0,05, sehingga keputusan yang diambil adalah tolak 𝐻0. 

vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen yang meliputi Kolesterol Total (𝑋5), LDL (𝑋6), GDS 

(𝑋7), Usia (𝑋8) berpengaruh terhadap model yang terbentuk. 

2. Uji Parsial 

Dilihat dari model akhir hasil uji secara serentak menunjukkan baik satu 

maupun semua peubah penjelas berpengaruh secara nyata terhadap variabel 

respon. Langkah berikutnya perlu dilakukan uji peubah tunggal guna mengetahui 
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apakah peubah penjelas tersebut benar memberikan pengaruh secara nyata 

terhadap peubah respon, maka rangkaian uji hipotesis untuk masing-masing 

variabel sebagai berikut : 

1. Variabel Kolesterol Total 

i) Hipotesis  

𝐻0  : 𝛽5 = 0 (Variabel Kolesterol Total tidak berpengaruh terhadap lama 

waktu rawat inap pasien).  

𝐻0  : 𝛽5 ≠ 0 (Variabel Kolesterol Total berpengaruh terhadap lama waktu 

rawat inap pasien).  

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

       p-value = 0.0206 

               𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

              =  (
−0.005068

0,002189
)

2

 

                    =  5,3602 

iv) Daerah Kritis 

       Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋5 = 

0,0206 dan nilai 𝑍2 sebesar 5,3602 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,0206 < 𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 > 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Kolesterol Total (𝑋5) berpengaruh terhadap 

variabel respon yaitu lama waktu rawat inap pasien. 

2. Variabel LDL 

i) Hipotesis  

𝐻0  : 𝛽6 = 0 (Variabel Low Density Lipoprotein (LDL) tidak berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien).  

𝐻1  : 𝛽6 ≠0 (Variabel Low Density Lipoprotein (LDL) berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien). 

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0,1512 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.003801

0,002648
)

2

 

            =  2,0604 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋6 = 

0,1512 dan nilai 𝑍2 sebesar 2,0604 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,1512 > 𝛼 = 0,05 dan 𝑍2 < 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah gagal tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Low Density Lipoprotein (LDL) (𝑋6) tidak 

berpengaruh terhadap variabel respon yaitu lama waktu rawat inap 

pasien. 

3. Variabel GDS 

i) Hipotesis  

𝐻0     : 𝛽7 = 0 ( Variabel Gula Darah Sewaktu (GDS) tidak berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien).  

𝐻1  : 𝛽7 ≠0 (Variabel Gula Darah Sewaktu (GDS) berpengaruh terhadap 

lama waktu rawat inap pasien). 

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0,0546 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.002783

0,001448
)

2

 

            =  3,6939 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋7 = 

0,0546 dan nilai 𝑍2 sebesar 3,6939 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,0546 > 𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 <  𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah gagal tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Guda Darah Seawaktu (GDS) (𝑋7)  tidak 

berpengaruh terhadap variabel respon yaitu lama waktu rawat inap 

pasien. 

4. Variabel Usia 

i) Hipotesis  

𝐻0    : 𝛽8 = 0 ( Variabel Usia tidak berpengaruh terhadap lama waktu rawat 

inap pasien).  

𝐻1      : 𝛽8 ≠0 (Variabel Usia berpengaruh terhadap lama waktu rawat inap 

pasien). 

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0,1061 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.011772

0,007285
)

2

 

            =  2,6112 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋8 = 

0,1061 dan nilai 𝑍2 sebesar 2,6112 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,1061 > 𝛼 = 0,05 dan 𝑍2 < 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah gagal tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Usia (𝑋8) tidak berpengaruh terhadap variabel 

respon yaitu lama waktu rawat inap pasien. 

Pada hasil pengujian parsial di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kolesterol 

Total, LDL, GDS, dan Usia berpengaruh secara signifikan terhadap lama waktu rawat 

inap pasien stroke non hemoragik. Sedangkan variabel Jenis Kelamin, Perokok, 

Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik. Tetapi variabel Jenis 

Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik akan tetap 

digunakan berdasarkan nilai AIC pada tabel 5.3, nilai AIC terendah atau terkecil yang 

dapat diartikan model terbaik adalah model ke 5. 

5.3 Pendekatan Regresi Cox PH menggunakan Estimasi Parameter Efron 

Partial Likelihood 

Selain metode Breslow, terdapat metode Efron merupakan salah satu metode 

yang digunakan dalam perhitungan parameter regresi cox proportional hazard pada 

data kejadian bersama. Metode Efron Partial Likelihood ini cocok untuk mengatasi 

data kejadian bersama dalam ukuran kecil juga besar berbeda dengan metode 

sebelumnya yang lebih cocok untuk mengatasi data kejadian bersama dengan ukuran 

kecil. 

5.3.1 Estimasi Parameter Regresi Cox PH dengan Metode Efron  

Hasil estimasi parameter regresi cox menggunakan metode Efron berdasarkan 

perhitungan dengan Software Rstudio sebagai berikut : 

Tabel 5.4 Hasil estimasi parameter regresi Cox PH metode Efron 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

X1(Perempuan) -0.06824 0.93403 0.19963 -0.34 0.732 Gagal Tolak H0 

X2(tidak) 0.27459 1.31599 0.30503 0.90 0.368 Gagal Tolak H0 

X3 0.00158 1.00158 0.00399 0.40 0.691 Gagal Tolak H0 
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           X4 0.00275 1.00275 0.00552 0.50 0.619 Gagal Tolak H0 

X5 -0.00546 0.99456 0.00220 -2.49 0.013 Tolak H0 

X6 -0.00493 0.99508 0.00272 -1.82 0.069 Gagal Tolak H0 

X7 -0.00303 0.99697 0.00145 -2.08 0.037 Tolak H0 

X8 -0.01045 0.98961 0.00768 -1.36 0.174 Gagal Tolak H0 

 

       Berdasarkan hasil estimasi parameter regresi cox pada tabel 5.4 dengan 

diasumsikan semua variabel independen berpengaruh terhadap model, maka semua 

variabel dimasukan pada persamaan umum regresi cox sehingga estimasi regresi cox 

proportional hazard dengan metode Efron dapat dituliskan sebagai berikut : 

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0,06824𝑋1(𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛) + 0,27459𝑋2(𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘) + 0,00158𝑋3 +

0,00275𝑋4 − 0,00546𝑋5 − 0,00493𝑋6 − 0,00303𝑋7 − 0,01045𝑋8)      (5.3)                     

Berdasarkan persamaan (5.3), maka langkah selanjutnya adalah menentukan 

model akhir yang dilakukan dengan eliminasi backward dengan kriteria AIC untuk 

mendapatkan model terbaik dengan semua variabel independen berpengaruh terhadap 

lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik secara parsial.  Berdasarkan 

perhitungan software R maka diperoleh persamaan model terbaik sebagai berikut: 

Tabel 5.5 Hasil Terbaik Estimasi Parameter Regresi Cox PH Metode Efron 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

X5 -0.005326 0.994688 0.002202 -2.418 0.0156             Tolak H0 

X6 -0.004077 0.995932 0.002662 -1.531 0.1257 Gagal Tolak H0 

X7 -0.002864 0.997140 0.001443 -1.984 0.0473  Tolak H0 

X8 -0.013182 0.986904 0.007295 -1.807 0.0708 Gagal Tolak H0 

Setelah dilakukan eliminasi, maka didapatkan persamaan model terbaik yang 

dapat menggambarkan hubungan antara waktu survival dengan beberapa variabel 

independen secara tepat yang berdasarkan pada nilai AIC dengan melihat nilai AIC 

terkecil pada hasil berikut: 
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              Tabel 5.6 Hasil Nilai AIC dengan Metode Efron 

  Variabel Nilai AIC 

Jenis Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah 

Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 

1047,384 

Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik, 

Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 

1045,5 

Perokok, Tekanan Darah  Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, 

Usia 

1043,722 

Tekanan Darah  Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 1042,64 

Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 1042,028 

 Kolesterol Total, GDS, Usia 1042,361 

Kolesterol Total, GDS 1043,525 

Kolesterol Total 1045,471 

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode 

Breslow, model terbaik terdiri dari variabel Kolesterol Total, LDL, GDS, dan Usia. 

Secara parsial variabel Jenis Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan 

Darah Diastolik tidak berpengaruh terhadap lama waktu rawat inap pasien stroke non 

hemoragik yang dijelaskan pada persamaan regresi cox proportional hazard akhir 

sebagai berikut : 

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0,005326𝑋5 − 0,004077𝑋6 − 0,002864𝑋7 − 0,013182𝑋8)  (5.4)   

5.3.2 Pengujian Keberartian Parameter Regresi Cox PH dengan Metode Efron 

Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi memiliki peubah penjelas yang 

berpengaruh secara nyata terhadap variabel respon, maka dilakukan uji kontribusi 

peubah, yang meliputi pengujian berikut ini : 

1. Uji Serentak 

Ketika semua peubah penjelas diuji secara bersama-sama, untuk mengetahui 

apakah semua variabel penjelas yang masuk model berpengaruh terhadap variabel 
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respon. Pengujian serentak menggunakan likelihood ratio yang statistik ujinya 

mengikuti distribusi chi-square, berikut rangkaian pengujianya: 

i) Hipotesis  

𝐻0       : 𝛽5 = 𝛽6 = 𝛽7 = 𝛽8 = 0 (Variabel  independen tidak berpengaruh terhadap 

model).  

𝐻1   : 𝛽𝑖≠0, dengan 𝑖=5,6,7,8 (Minimal ada satu variabel independen 

berpengaruh terhadap model).  

ii) Taraf Signifikansi  

  𝛼 : 5% = 0,05  

iii) Statistik Uji 

   p-value = 0.02128 

 𝐺 = −2[𝑙𝑛 𝐿𝑅 − 𝑙𝑛 𝐿𝑓] 

     = −2[−522,7752 − (−517,0138)] 

     = 11,5228 

iv) Daerah Kritis 

 Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau G ≥ 𝑥0,05; 4
2  

v) Keputusan  

  Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software RStudio diperoleh 

nilai likelihood ratio (G) sebesar 11,5228 dan nilai p-value = 0,02128, 

sementara nilai 𝑥0,05; 4
2  pada tabel distribusi chi-kuadrat diperoleh sebesar 

9,488. Dengan demikian, nilai 𝐺 =11,5228 ≥ 𝑥0,05; 4
2  dan p-value 0,02128 < 

𝛼 = 0,05, sehingga keputusan yang diambil adalah tolak 𝐻0. 

vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen yang meliputi Kolesterol Total (𝑋5), LDL (𝑋6), GDS (𝑋7), 

Usia (𝑋8) berpengaruh terhadap model yang terbentuk. 
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2. Uji Parsial 

Dilihat dari model akhir hasil uji secara serentak menunjukkan baik satu 

maupun semua peubah penjelas berpengaruh secara nyata terhadap variabel 

respon. Langkah berikutnya perlu dilakukan uji peubah tunggal guna mengetahui 

apakah peubah penjelas tersebut benar memberikan pengaruh secara nyata 

terhadap peubah respon, maka rangkaian uji hipotesis untuk masing-masing 

variabel sebagai berikut : 

1. Variabel Kolesterol Total 

i) Hipotesis  

𝐻0  : 𝛽5 = 0 (Variabel Kolesterol Total tidak berpengaruh terhadap lama 

waktu rawat inap pasien).  

𝐻0  : 𝛽5 ≠ 0 (Variabel Kolesterol Total berpengaruh terhadap lama waktu 

rawat inap pasien).  

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

       p-value = 0,0156 

               𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

              =  (
−0.005326

0,002202
)

2

 

                    =  5,8502 

iv) Daerah Kritis 

       Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋5 = 

0,0156 dan nilai 𝑍2 sebesar 5,8502 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 
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0,0156 < 𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah tolak 𝐻0. 

vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel tekanan darah sistolik (𝑋5) berpengaruh 

terhadap variabel respon yaitu lama waktu rawat inap pasien. 

2. Variabel LDL 

i) Hipotesis  

𝐻0  : 𝛽6 = 0 (Variabel Low Density Lipoprotein (LDL) tidak berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien).  

𝐻0  : 𝛽6 ≠ 0 (Variabel Low Density Lipoprotein (LDL) berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien).  

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0,1257 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.004077

0,002662
)

2

 

            =  2,3457 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋6 = 

0,1257 dan nilai 𝑍2 sebesar 2,3457 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,1257 > 𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 < 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah gagal tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel kolesterol total (𝑋6) tidak berpengaruh 

terhadap variabel respon yaitu lama waktu rawat inap pasien. 

3. Variabel GDS 

i) Hipotesis  

𝐻0     : 𝛽7 = 0 ( Variabel Gula Darah Seawaktu (GDS) tidak berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien).  

𝐻1  : 𝛽7 ≠0 (Variabel Gula Darah Seawaktu (GDS) berpengaruh terhadap 

lama waktu rawat inap pasien). 

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0.0473 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.002864

  0,001443
)

2

 

            =  3,9392 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋7 = 

0,0473 dan nilai 𝑍2 sebesar 3,9392 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,0473 <𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Gula Darah Seawaktu (GDS) (𝑋7) 

berpengaruh terhadap variabel respon yaitu lama waktu rawat inap 

pasien. 

4. Variabel Usia 

i) Hipotesis  

𝐻0    : 𝛽8 = 0 ( Variabel Usia tidak berpengaruh terhadap lama waktu rawat 

inap pasien).  

𝐻1      : 𝛽8 ≠0 (Variabel Usia berpengaruh terhadap lama waktu rawat inap 

pasien). 

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0,0708 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.013182

0,007295
)

2

 

            =  3,2652 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋7 = 

0,0708 dan nilai 𝑍2 sebesar 3,2652 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,0708 >𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 < 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah gagal tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Guda Darah Seawaktu (GDS) (𝑋7) tidak 

berpengaruh terhadap variabel respon yaitu lama waktu rawat inap 

pasien. 

Pada hasil pengujian parsial di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kolesterol 

Total, LDL, GDS, dan Usia berpengaruh secara signifikan terhadap lama waktu rawat 

inap pasien stroke non hemoragik. Sedangkan variabel Jenis Kelamin, Perokok, 

Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik. Tetapi variabel Jenis 

Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik akan tetap 

digunakan berdasarkan nilai AIC pada tabel 5.6, nilai AIC terendah atau terkecil yang 

dapat diartikan model terbaik adalah model ke 5. 

5.4 Pendekatan Regresi Cox PH menggunakan Estimasi Parameter Exact 

Partial Likelihood 

Selain metode Breslow dan Efron, terdapat metode Exact yang merupakan salah 

satu metode yang digunakan dalam perhitungan parameter regresi cox proportional 

hazard pada data kejadian bersama. Metode Exact Partial Likelihood ini cocok untuk 

mengatasi data kejadian bersama dalam ukuran kecil juga besar. Berbeda dengan 

metode sebelumnya, metode Exact sendiri mampu mengahasilkan nilai estimasi yang 

baik karena bias yang dihasilkan mendekati nol dibandingkan dengan metode yang 

lainnya. 

5.4.1 Estimasi Parameter Regresi Cox PH dengan Metode Exact 

Hasil estimasi parameter regresi cox menggunakan metode Exact berdasarkan 

perhitungan dengan Software Rstudio sebagai berikut : 

Tabel 5.7 Hasil estimasi parameter regresi Cox PH metode Exact 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

X1(Perempuan) -0.07812 0.92486 0.22452 -0.35 0.728 Gagal Tolak H0 
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X2(tidak)  0.29038 1.33693 0.33557 0.87 0.387 Gagal Tolak H0 

X3  0.00141 1.00141 0.00449 0.31 0.754 Gagal Tolak H0 

           X4  0.00284 1.00285 0.00622 0.46 0.648 Gagal Tolak H0 

X5 -0.00644 0.99358 0.00251 -2.57 0.010 Tolak H0 

X6 -0.00551 0.99450 0.00307 -1.79 0.073 Gagal Tolak H0 

X7 -0.00361 0.99640 0.00162 -2.23 0.026 Tolak H0 

X8 -0.01185 0.98822 0.00863 -1.37 0.170 Gagal Tolak H0 

 

       Berdasarkan hasil estimasi parameter regresi cox pada tabel 5.7 dengan 

diasumsikan semua variabel independen berpengaruh terhadap model, maka semua 

variabel dimasukan pada persamaan umum regresi cox sehingga estimasi regresi cox 

proportional hazard dengan metode Exact dapat dituliskan sebagai berikut : 

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0,07812𝑋1(𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛) + 0,29038𝑋2(𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘) + 0,00141𝑋3 +

0,00284𝑋4 − 0,00644𝑋5 − 0,00551𝑋6 − 0,00361𝑋7 − 0,01185𝑋8)      (5.5) 

Berdasarkan persamaan (5.5), maka langkah selanjutnya adalah menentukan 

model akhir yang dilakukan dengan eliminasi backward dengan kriteria AIC untuk 

mendapatkan model terbaik dengan semua variabel independen berpengaruh terhadap 

lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik secara parsial.  Berdasarkan 

perhitungan software R maka diperoleh persamaan model terbaik sebagai berikut: 

Tabel 5.8 Hasil Terbaik Estimasi Parameter Regresi Cox PH Metode Exact 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

X5 -0.006345 0.993675 0.002503 -2.535 0.0113 Tolak H0 

X6 -0.004769 0.995243 0.003008 -1.585 0.1129 Gagal Tolak H0 

X7 -0.003441 0.996565 0.001606 -2.143 0.0321 Tolak H0 

X8 -0.014782 0.985327 0.008175 -1.808 0.0706 Gagal Tolak H0 

Setelah dilakukan eliminasi, maka didapatkan persamaan model terbaik yang 

dapat menggambarkan hubungan antara waktu survival dengan beberapa variabel 

independen secara tepat yang berdasarkan pada nilai AIC dengan melihat nilai AIC 

terkecil pada hasil berikut: 
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              Tabel 5.9 Hasil Nilai AIC dengan Metode Exact 

  Variabel Nilai AIC 

Jenis Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah 

Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 

595.8485 

Jenis Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Diastolik, Kolesterol 

Total, LDL, GDS, Usia 

593.9469 

Perokok, Tekanan Darah Diastolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, 

Usia 

592.1091 

Tekanan Darah Sistolik, Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 590.9041 

 Kolesterol Total, LDL, GDS, Usia 590.0074 

 Kolesterol Total, GDS, Usia 590.5336 

Kolesterol Total, LDL 591.598 

Kolesterol Total 594.0125 

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode 

Breslow, model terbaik terdiri dari variabel Kolesterol Total, LDL, GDS, dan Usia. 

Secara parsial variabel Jenis Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan 

Darah Diastolik tidak berpengaruh terhadap lama waktu rawat inap pasien stroke non 

hemoragik yang dijelaskan pada persamaan regresi cox proportional hazard akhir 

sebagai berikut : 

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0,006345𝑋5 − 0,004769𝑋6 − 0,003441𝑋7 − 0,014782𝑋8) (5.6)     

5.4.2 Pengujian Keberartian Parameter Regresi Cox PH dengan Metode Exact 

Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi memiliki peubah penjelas yang 

berpengaruh secara nyata terhadap variabel respon, maka dilakukan uji kontribusi 

peubah, yang meliputi pengujian berikut ini : 

1. Uji Serentak 

Ketika semua peubah penjelas diuji secara bersama-sama, untuk mengetahui 

apakah semua variabel penjelas yang masuk model berpengaruh terhadap variabel 
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respon. Pengujian serentak menggunakan likelihood ratio yang statistik ujinya 

mengikuti distribusi chi-square, berikut rangkaian pengujianya: 

i) Hipotesis  

𝐻0     :   𝛽5 = 𝛽6 = 𝛽7 = 𝛽8 = 0 (Variabel  independen tidak berpengaruh terhadap 

model).  

𝐻1   : 𝛽𝑖≠0, dengan 𝑖=5,6,7,8 (Minimal ada satu variabel independen 

berpengaruh terhadap model).  

ii) Taraf Signifikansi  

  𝛼 : 5% = 0,05  

iii) Statistik Uji 

   p-value = 0,01478 

 𝐺 = −2[𝑙𝑛 𝐿𝑅 − 𝑙𝑛 𝐿𝑓] 

     = −2[−297,1903 − (−291,0037)] 

     = 12,3732 

iv) Daerah Kritis 

 Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau G ≥ 𝑥0,05; 8
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software RStudio diperoleh 

nilai likelihood ratio (G) sebesar 12,3732 dan nilai p-value = 0,01478, 

sementara nilai 𝑥0,05; 8
2  pada tabel distribusi chi-kuadrat diperoleh sebesar 

15,507. Dengan demikian, nilai 𝐺 = 12,3732 < 𝑥0,05; 8
2  dan p-value 0,01478 < 

𝛼 = 0.05, sehingga keputusan yang diambil adalah tolak 𝐻0. 

vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen yang meliputi Kolesterol Total (𝑋5), LDL (𝑋6), GDS (𝑋7), 

Usia (𝑋8) berpengaruh terhadap model yang terbentuk. 
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2. Uji Parsial 

Dilihat dari model akhir hasil uji secara serentak menunjukkan baik satu 

maupun semua peubah penjelas berpengaruh secara nyata terhadap variabel 

respon. Langkah berikutnya perlu dilakukan uji peubah tunggal guna mengetahui 

apakah peubah penjelas tersebut benar memberikan pengaruh secara nyata 

terhadap peubah respon, maka rangkaian uji hipotesis untuk masing-masing 

variabel sebagai berikut : 

1. Variabel Kolesterol Total 

i) Hipotesis  

𝐻0  : 𝛽5 = 0 (Variabel Kolesterol Total tidak berpengaruh terhadap lama 

waktu rawat inap pasien).  

𝐻0  : 𝛽5 ≠ 0 (Variabel Kolesterol Total berpengaruh terhadap lama waktu 

rawat inap pasien).  

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

       p-value = 0,0113 

               𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

              =  (
−0.006345

0,002503
)

2

 

                    =  6,4260 

iv) Daerah Kritis 

       Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋5 = 

0,0113 dan nilai 𝑍2 sebesar 6,4260 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 
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0,0113 < 𝛼 = 0.05 dan 𝑍2≥ 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah  tolak 𝐻0. 

vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Kolesterol Total (𝑋5) tidak berpengaruh 

terhadap variabel respon yaitu lama waktu rawat inap pasien. 

2. Variabel LDL 

i) Hipotesis  

𝐻0  : 𝛽6 = 0 (Variabel Low Density Lipoprotein (LDL)  tidak berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien).  

𝐻0  : 𝛽6 ≠ 0 (Variabel Low Density Lipoprotein (LDL) berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien).  

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0,1129 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.004769

0,003008
)

2

 

            =  6,178857 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋6 = 

0,00453 dan nilai 𝑍2 sebesar 6,178857 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,00453<𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel kolesterol total (𝑋6) berpengaruh terhadap 

variabel respon yaitu lama waktu rawat inap pasien. 

3. Variabel GDS 

i) Hipotesis  

𝐻0     : 𝛽7 = 0 ( Variabel Gula Darah Seawaktu (GDS) tidak berpengaruh 

terhadap lama waktu rawat inap pasien).  

𝐻1  : 𝛽7 ≠0 (Variabel Gula Darah Seawaktu (GDS) berpengaruh terhadap 

lama waktu rawat inap pasien). 

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0,0321 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.003441

0,001606
)

2

 

            =  4,5907 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋7= 

0,0321dan nilai 𝑍2 sebesar 4,5907 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 = 

0,0321 < 𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Low Density Lipoprotein (LDL) (𝑋6) 

berpengaruh terhadap variabel respon yaitu lama waktu rawat inap 

pasien. 

4. Variabel Usia 

i) Hipotesis  

𝐻0    : 𝛽8 = 0 ( Variabel Usia tidak berpengaruh terhadap lama waktu rawat 

inap pasien).  

𝐻1      : 𝛽8 ≠0 (Variabel Usia berpengaruh terhadap lama waktu rawat inap 

pasien). 

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0,05 

iii) Statistik Uji 

                      p-value = 0,0706 

       𝑍2 =  (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 

            =  (
−0.014782

0,008175
)

2

 

            =  3,2696 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau 𝑍2 ≥ 𝑥0,05; 1
2  

v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value variabel 𝑋7 = 

0,0706 dan nilai 𝑍2 sebesar 3,2696 sementara nilai 𝑥0,05; 1
2  pada tabel 

distribusi chi-square diperoleh nilai sebesar 3,841. Dengan demikian, 𝑝 

= 0,0706 > 𝛼 = 0.05 dan 𝑍2 < 𝑥0,05; 1
2 , sehingga keputusan yang diambil 

adalah gagal tolak 𝐻0. 
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vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel Usia (𝑋8) tidak berpengaruh terhadap variabel 

respon yaitu lama waktu rawat inap pasien. 

Pada hasil pengujian parsial di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Kolesterol 

Total, LDL, GDS, dan Usia berpengaruh secara signifikan terhadap lama waktu rawat 

inap pasien stroke non hemoragik. Sedangkan variabel Jenis Kelamin, Perokok, 

Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik. Tetapi variabel Jenis 

Kelamin, Perokok, Tekanan Darah Sistolik, Tekanan Darah Diastolik akan tetap 

digunakan berdasarkan nilai AIC pada tabel 5.9, nilai AIC terendah atau terkecil yang 

dapat diartikan model terbaik adalah model ke 5. 

5.5 Penentuan Persamaan Regresi Cox PH Terbaik Antara Metode Breslow, 

Efron, dan Exact 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bantuan software RStudio maka 

nilai AIC dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.10 Pemilihan Model Terbaik dengan Perbandingan Nilai AIC 

Model Regresi Cox dengan Estimasi Parameter Nilai AIC 

Breslow 1069.731 

Efron 1042.028 

Exact 590.0074 

Dari tabel 5.10 dapat diketahui bahwa model Regresi Cox proportional hazard 

yang paling baik adalah model dengan metode Exact. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai AIC yang semakin kecil maka akan menghasilkan model yang semakin baik. Nilai 

AIC yang terkecil yaitu sebesar 590,0074 pada model Regresi Cox dengan Estimasi 

Parameter Exact.  
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5.6 Evaluasi Asumsi Proportional Hazard 

Setelah mendapatkan model terbaik dari metode Exact, maka dilakukan 

pengecekan asumsi Proportional Hazard dengan menggunakan metode Goodness of 

Fit. Metode ini menggunakan uji statistik dalam memeriksa asumsi proportional 

hazard pada suatu peubah sehingga lebih objektif dibandingkan dengan metode 

lainya. Uji statistik yang digunakan dalam metode ini adalah nilai residual Schoenfeld. 

Berdasarkan perhitungan dengan Software RStudio diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 5.11 Nilai  p-value Uji Asumsi Proportional Hazard 

Variabel Rho P-Value Keputusan 

X5 0.0653 0.488     Gagal Tolak H0 

X6 -0.0426 0.633 Gagal Tolak H0 

X7 0.1045 0.252 Gagal Tolak H0 

X8 -0.0723 0.383 Gagal Tolak H0 

Dari tabel 5.12 dapat diketahui serangkaian uji hipotesis untuk mengetahui 

bahwa semua variabel independen yang diduga mempengaruhi lama waktu rawat inap 

pasien stroke non hemoragik dengan model cox proportional hazard memenuhi 

asumsi proportional hazard atau tidak. Berikut rangkaian uji hipotesisnya: 

i) Hipotesis  

𝐻0   : 𝜌 = 0 (Asumsi proportional hazard terpenuhi).  

𝐻1   : 𝜌 ≠ 0 (Asumsi proportional hazard tidak terpenuhi). 

ii) Taraf Signifikansi 

𝛼 : 5% = 0.05 

iii) Statistik Uji 

p-value variabel X5 : 0,488 

p-value variabel X6 : 0,633 

p-value variabel X7 : 0,252 

p-value variabel X8 : 0,383 

iv) Daerah Kritis 

Tolak 𝐻0 apabila p-value < 𝛼 atau Rho ≥ 𝑟𝑠,𝑎(0,195) 
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v) Keputusan  

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh nilai p-value masing-masing 

kovariat > 𝛼, sehingga keputusan yang diambil untuk masing-masing 

kovariat adalah gagal tolak 𝐻0. 

vi) Kesimpulan 

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel independen yang meliputi Kolesterol Total 

(𝑋5), LDL (𝑋6), GDS (𝑋7), dan Usia (𝑋8) memenuhi asumsi proportional 

hazard. 

 

5.7 Interpretasi Parameter Regresi Cox Proportional Hazard 

Setelah dilakukan analisis didapatkan model cox proportional hazard yang 

dihasilkan dengan metode Exact dengan kriteria data pertama adalah sebagai berikut:  

  ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0,006345𝑋5 − 0,004769𝑋6 − 0,003441𝑋7 − 0,014782𝑋8)              

Interpretasi model:  

Diketahui bahwa nilai exp(coef) yang menunjukkan nilai rasio hazard dari suatu 

peubah, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:   

1. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 95% pada variabel Kolesterol Total 

memiliki pengaruh negatif. Nilai hazard ratio peubah ini menyatakan bahwa 

dengan bertambahnya kadar kolesterol total, maka pasien memiliki kesempatan 

untuk membaik lebih kecil sebesar 1/0,993675=1,00637 kali. Misal ingin 

mengetahui lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik ketika terdapat 

pasien yang memiliki nilai kadar kolesterol total sebesar 172 mg/dl dan 214 

mg/dl, maka: 

𝐻𝑅 =
ℎ0𝑠 

(𝑡)exp (−0,006345(172))

ℎ0𝑠 
(𝑡)exp (−0,006345(214))

 = 1,305375 



64 
 

 
 

Berdasarkan nilai hazard ratio di atas, diketahui pasien dengan kadar kolesterol  

total sebesar 172 mg/dl lebih cepat mengalami perbaikan kondisi 1,306003 kali 

lipat daripada pasien dengan kadar kolesterol total sebesar 214 mg/dl. 

2. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 95% pada variabel LDL memiliki 

pengaruh negatif. Nilai hazard ratio peubah ini menunjukkan dengan 

bertambahnya kadar LDL, maka pasien memiliki kesempatan untuk membaik 

lebih kecil sebesar 1/0,995243=1,00478 kali. Misal ingin mengetahui lama 

waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik ketika terdapat pasien yang 

memiliki nilai kadar LDL sebesar 97 mg/dl dan 146 mg/dl, maka: 

𝐻𝑅 =
ℎ0𝑠 

(𝑡)exp (−0,004769(97))

ℎ0𝑠 
(𝑡)exp (−0,004769(146))

 = 1,263241 

Berdasarkan nilai hazard ratio di atas, diketahui pasien dengan kadar LDL 

sebesar 97 mg/dl lebih cepat mengalami perbaikan kondisi 1,263241 kali lipat 

daripada pasien dengan kadar kolesterol total sebesar 146 mg/dl. 

3. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 95% pada variabel GDS ini memiliki 

pengaruh negatif. Nilai Hazard ratio peubahnya menunjukkan dengan 

bertambahnya kadar GDS dalam tubuh pasien sebesar, maka pasien memiliki 

kesempatan untuk membaik lebih kecil sebesar 1/0,996565=1,00344 kali. Misal 

ingin mengetahui lama waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik ketika 

terdapat pasien yang memiliki nilai kadar GDS sebesar 72 mg/dl dan 91 mg/dl, 

maka: 

𝐻𝑅 =
ℎ0𝑠 

(𝑡)exp (−0,003441(97))

ℎ0𝑠 
(𝑡)exp (−0,003441(146))

 = 1,067564 

Berdasarkan nilai hazard ratio di atas, diketahui pasien dengan kadar GDS 

sebesar 72 mg/dl lebih cepat mengalami perbaikan kondisi 1,067564 kali lipat 

daripada pasien dengan kadar kolesterol total sebesar 91 mg/dl. 

4. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 95% pada variabel Usia memiliki 

pengaruh negatif. Nilai Hazard ratio peubah ini menunjukkan dengan 

bertambahnya usia pasien, maka pasien memiliki kesempatan untuk membaik 
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lebih kecil sebesar 1/0,985327=1,01489 kali. Misal ingin mengetahui lama 

waktu rawat inap pasien stroke non hemoragik ketika terdapat pasien yang 

berusia 47 mg/dl dan 64 mg/dl, maka: 

𝐻𝑅 =
ℎ0𝑠 

(𝑡)exp (−0,014782(47))

ℎ0𝑠 
(𝑡)exp (−0,014782(64))

 = 1,285688 

Berdasarkan nilai hazard ratio di atas, diketahui pasien dengan usia 47 tahun 

lebih cepat mengalami perbaikan kondisi 1,285688 kali lipat daripada pasien 

dengan usia 64 tahun. 

 

 

 

 

 

    

 



 
 

 
 



 
 

 

 


